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Missie.
De NVKL is er voor alle bedrijven en organisaties die
professioneel te maken hebben met koudetechniek en
luchtbehandeling. Onze missie is: het door samenwerking
creëren van toegevoegde waarde voor de leden, zodat
de marges en dus winstgevendheid van de leden wordt
vergroot en daardoor de continuïteit en kwaliteit van de
lidbedrijven wordt gewaarborgd.
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Precies de goede temperatuur.
Overal. Altijd. Gegarandeerd.
600 bedrijven staan samen sterker.
De NVKL staat voor de Nederlandse Vereniging van ondernemingen op het gebied van de Koudetechniek en Luchtbehandeling. Doordat er ruim 600 bedrijven verenigd zijn in de NVKL die werkzaam zijn in de professionele koudetechniek,
luchtbehandeling en airconditioning is de NVKL zonder meer representatief voor de hele branche.

Het unieke van de NVKL is dat zowel leveranciers als installateurs
zijn aangesloten, elk in een eigen sectie. Daarnaast is er een
aantal geassocieerde bedrijven lid, zoals organisaties uit het veld
van onderzoek, wetenschap, onderwijs en advies. 75% van onze
leden zijn installateurs, 15% leverancier en 10% is geassocieerd lid.
Een vereniging van en voor leden.
Leden bepalen daadwerkelijk het beleid en de bijbehorende
activiteiten. De vereniging is ingedeeld in besturen en projectgroepen waar onze leden aan deelnemen. Het NVKL-bureau
zorgt voor de uitvoering van het gekozen beleid. Het bureau is
gevestigd bij FME-CWM, de algemene belangenbehartiger voor
de hele technologische industrie.

De kerntaken van de NVKL:
• B elangenbehartiging (lobby) en intermediair naar alle soorten
overheden.
• Praktische ondersteuning. Bijvoorbeeld door middel van
advies, publicaties, diensten en producten.
• Kennisoverdracht en toegang tot een netwerk.
• Informerende en adviserende rol. Niet alleen naar leden, maar
ook naar eindgebruikers, pers, overheden, (potentiële) werknemers en gerelateerde brancheverenigingen.
• Intensieve promotie van de sector én van de NVKL-leden.
• Onderzoek en het stimuleren van innovaties.

De voordelen van het NVKL-lidmaatschap op een rijtje:
• Belangenbehartiging:
- Nederlandse politiek (VROM, SZW, EZ)
- Europese politiek (Eurovent en Area)
- Gerelateerde brancheverenigingen
- Normalisatie
- Position papers
- Gesprekspartner CAO Metaal & Techniek
• Informatie over de volgende onderwerpen:
- Wet- en regelgeving
- Techniek, veiligheid en milieu
- Innovatie
- Marktonderzoek
- Personeelszaken
- CAO
• Netwerken en kennisoverdracht door:
- Themabijeenkomsten
- Netwerk (ledenvergaderingen, regio- en
kringbijeenkomsten, Young Management)
• Promotie van de branche en de leden door:
- Adverteren en redactionele input in vakbladen
- Banners op relevante websites
- Beursdeelname
- Verspreiding van persberichten (vakpers en nationaal)
- Een brede imagocampagne
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- De Nederland Koel-Campagne
- Promotie koeltechnisch beroepsonderwijs (ism het onderwijsfonds installatiebedrijven, ROC’s en universiteiten)
Marketingondersteuning
- Benchmarking
- Klantprofielen
- Ondersteuning zzp-ers (Platform Zelfstandigen)
- Ondersteuning op de particuliere aircomarkt
- Geschillenregeling (zakelijk en particulier)
Technische ondersteuning
- Vraagbaak techniek, veiligheid en milieu
Personeelsondersteuning
- Arbo (Branche RI&E en Arbocatalogus)
- Werving (Maintec en promotie ism OTIB)
- Vraagbaak CAO Metaal & Techniek en
CAO Technische Groothandel
Subsidieondersteuning
Juridische ondersteuning (eerstelijns)
Opleidingen
Producten
Financiële voordelen
- Members’ Benefits
- Employees’ Benefits
- NVKL-verzekeringsdienst
- Certificatieloket (NVKL-erkenning, F-gassen, VCA, PED, ISO)
- Abonnement RCC

		
NVKL-erkenning.
De installateurs die lid zijn van de NVKL mogen het exclusieve NVKL kwaliteitslabel voeren. Alle aangesloten installateurs
moeten voldoen aan de heldere criteria van de NVKLerkenning. Ze onderscheiden zich zo op kwaliteit en professionaliteit. Zij kunnen dit garanderen door een tweejaarlijks
examen en de geschillencommissie voor zowel bedrijven als
particulieren. Ook de leveranciers die lid zijn van de NVKL
hebben baat bij de NVKL-erkenning. Zij profiteren van de intensieve imagocampagne. Bovendien is het stellen van een
kwaliteitsniveau van belang voor de hele branche.
Heeft u nog vragen, neemt u dan contact met ons op via
info@nvkl.nl of tel. 088 - 400 84 90

